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Ziołowy plaster do ciała „Jian Kang”, 5 szt
http://mytiande.pl/produkt/ziolowy-plaster-do-ciala-jian-kang-5-szt

Cena

24.70 PLN

Cena netto

20.08 PLN

W warunkach współczesnego życia ciężko jest znaleźć osobę, której nieznany jest temat
bólu pleców, szyi lub stawów. Według statystyki około 30% ludności naszej planety cierpi
na bóle lub schorzenia stawów.
Hipodynamia, nieprawidłowe odżywianie, choroby układu nerwowego, naruszenia
przemiany materii, przechłodzenie, urazy, infekcje i inne czynniki doprowadzają nas do
tak niebezpiecznych i rozpowszechnionych zachorowań, jak zwyrodnienia i zapalenia
stawów.
Wiele osób mylnie wychodzi z założenia, że bólu stawów można nie leczyć, w końcu
zniknie samoistnie. Jednak choroby stawów z czasem tylko się nasilają, dlatego nie warto
czekać z leczeniem. Co więcej korzystne jest nie tylko leczenie stawów, lecz zapobieganie
tym chorobom.
Za dawnych czasów i do dnia dzisiejszego w Chinach, Japonii, czy Korei w leczeniu
miejscowym osteochondrozy (obumieranie tkanki chrzęstnej w stawach), zwyrodnienia i
zapalenia stawów stosowane są opaski, kompresy, plastry lecznicze.
Dziś plastry przeciwbólowe i przeciwzapalne oferuje firma TianDe.
Plastry "Wutong" i "Jian Kang" powiązały w jedną całość dawną mądrość i wiedzę
medycyny wschodniej oraz nowoczesne, innowacyjne technologie Zachodu.
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Podstawę plastra stanowi kompleks cennych roślin leczniczych i innych
komponentów naturalnych.
Działanie takich plastrów oparte jest na zasadzie terapii transdermalnej. Powłoka skórna
to doskonała trasa dostarczenia wielu substancji leczniczych. Jest szczególnie skuteczna,
gdy powstaje konieczność utworzenia ich wysokiej koncentracji w jakimś konkretnym
miejscu. Z powodu tej właściwości plastry lecznicze są nazywane zakraplaczami na sucho.
Hermetyczne podłoże polimerowe tworzy efekt cieplarniany (zapobiega wyparowywaniu
wilgoci z powierzchni skóry i zapewnia długotrwałe działanie).
Plastry ziołowe sprzyjają równomiernemu rozprowadzeniu substancji aktywnych na całej
powierzchni strefy problemowej, aktywizując tym samym krążenie krwi i chłonki.
Zapobiegają zaostrzeniu choroby, usuwają objawy zapalenia - zaczerwienienia, obrzęki,
ból. W rezultacie podnosi się elastyczność tkanek, zwiększa zakres ruchów w stawie, efekt
leczniczy następuje szybciej niż przy zażyciu leków lub innych postaci lekarskich.
Podstawowe zalety plastrów transdermalnych:
-

konkretna dostawa substancji aktywnych niezależnie od rozmiaru plastra,
przyśpieszone działanie substancji aktywnej,
stały dopływ komponentów aktywnych,
brak nieprzyjemnych odczuć,
brak efektów ubocznych ze strony przewodu pokarmowego,
zmniejszenie reakcji alergicznych,
zmniejszenie strat substancji czynnej powstających w związku z procesami wymiennymi,
możliwość szybkiego usunięcia w przypadku indywidualnej nietolerancji komponentów.

Plastry ziołowe usuwają zapalenie, likwidują ból, wzmacniają tkanki i sprzyjają
odbudowie energii życiowej.
Plastry "Wutong" i "Jian Kang" mogą być stosowane osobno lub w składzie terapii
kompleksowej chorób aparatu podporowo-ruchowego. Są stosowane zarówno
jednorazowo lub w linii. Zalecana terapia użycia plastrów "Wutong" i "Jian Kang" jest
dobierana indywidualnie, długotrwałość - orientacyjnie stosujemy 20-25 dni.
Gdy ból niepokoi w dzień i nasila się przy ruchu i fizycznym obciążeniu - w ciągu dnia
zaleca się zastosowanie plastra "Wutong", na noc - plastra przeciwzapalnego "Jian Kang".
Przy ostrym bólu, który nasila się w nocy, zaleca się zastosowanie plastra "Wutong" w
porze nocnej, w ciągu dnia - plastra "Jian Kang".
W połączeniu z gimnastyką leczniczą, masażem i fizjoterapią plastry w znacznym stopniu
podnoszą efektywność terapii. Ich stosowanie nie przeszkadza w ćwiczeniach fizycznych i
zajęciach sportowych typu: bieg, chód, tańce lub fitness.
W skład plastrów ziołowych do ciała wchodzą następujące substancje aktywne: ekstrakt z
przęśli, olejek imbirowy, ekstrakt z archangeliki (arcydzięgla lekarskiego), ekstrakt z żeńszenia, olejek cynamonowy, olejek kamforowy, mentol, kalafonia, ekstrakt z powojnika,
olej saflorowy, olejek mirrowy, żywica z boswellia, czerwona żywica z drzewa smoczego.
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Przeznaczenie: Ziołowy plaster do ciała "Jian Kang" wykazuje wyraźne działanie
przeciwzapalne. Sprzyja zarówno profilaktyce, jak i złagodzeniu stanu przy zapalnych i
wymiennych uszkodzeniach układu podporowo-ruchowego, stymuluje procesy wymienne
w jamie stawowej, zmniejsza zespół bólowy. W skład plastra wchodzi: przęśl skrzypowata
lub przęśl dwukłoskowa, korzeń imbiru, archangelica (arcydzięgiel lekarski), żeń-szeń
fałszywy, olejek cynamonu, kamfora, mentol, kauczuk, kalafonia, lanolina, tlenek cynku.
Zalecany dla każdego rodzaju skóry niezależnie od wieku.
Sposób użycia: Nakleić plaster na miejsca bólowe ciała. Korzystać z plastra przez 8-12
godzin, po 3-8 godzinach zabieg można powtórzyć.
Opakowanie: 5 szt.
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